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 ديهان "فراشات الصمت" لـ "شريفة الديد" راءة األدبوق  Feminism الندهية
 نمهذًجاأ

 ممخص الدراسة:

أنة     زعةؼ عضةض الرارنة ؽورغةؼ ، طؾيمةةرغؼ تثاهل السةاج األدبي لمزرأة أزمسة      
فرق ب ؽ أدب الزرأة وأدب الرجل، وأن غاية مةا تخةةظهض  الزةرأة هةؾ أن تكةةر لالرجةل 

ةةةا وبمخةةةان ، دون أن تكةةةؾن ألدب ةةةا نةةةز ات تز ةةةزف، فةةةتن السةةةةاج األدبةةةي لمزةةةرأة نةةةمػ طري  
ا وعي الزرأة ورغبة ا ال ؾية في الزدارلة  صعب ا نجؾ إثبات الذات األنتؾية؛ فبرا عاكخ 

 –الجهاة األدبهة، متبةة ذات ا، ومضبرة عذؾت ا الدحذي عزَّا اعةرى تاريح ةا ع ؾة في 
 مؽ هزؾم وعكبات. –و  يزال 

انةةةةة أن تةبةةةة َّؽ مومةةةةب السخةةةةؾية وأبةةةةرز تثمهات ةةةةا فةةةةي ديةةةةؾان تمةةةةػ الرر وتجةةةةاول       
ةة َ ، مخةةةض سة عمةةا أداك تمةةػ الزَ "فراشةةات الذةةزش" لدةةريية الخةة ر بضض أفكةةار الس ةةر بةة ةزَّ

 .السخؾي 

الثانةةةر اخةةةةار مةةةؽ تمةةةػ األفكةةةار مةةةا يحةةةرم  وقةةةر ُنةةةِبَ ش الررانةةةة عتطةةةار نغةةةري      
؛ فمةهس ار الةةي   يجةةاج إل  ةا ذلةػفكةاألعةاقي الةظبه ي مؽ الررانة، ولؼ يةظرق إلةا 

؛ أن يضةرض لكةل مةا يةذةل عالسخةؾية ون ةرها مةؽ أفكةارمؽ شأن ذلػ اإلطار السغةري 
يسة ةةةي مةةةؽ تمةةةػ األفكةةةار مةةةا يحةةةرم ف ةةة  الررانةةةة فةةةي جانب ةةةا ف ةةةؾ يجةةةةكؼ إلةةةا مةةةس   

     الةظبه ي.

  الكممات الدالة:

 فراشات الذزش، شريية الخ ر.الس ر السخؾي،  ، السخؾية
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Abstract 

     Despite ignoring feminine literary production for long 

periods and scholars' claim that there is no difference between 

man and woman literature and that what woman can do is to 

write as man and in his tongue without having any features 

distinguishing woman literature. The literary production of 

woman tracked a difficult way to prove the feminist identify. It 

started to reflect woman awareness and desire to participate 

strongly in literary life.  She expressed her personal portrait 

about what she has been facing of concerns and obstacles.  

 

     The study tried to express the feminist feature and their most 

highlighted aspects in Sharifa Al-Sayed's "Silence Butterflies" 

diwan utilizing to perform this mission with certain ideas of 

feminist criticism ideas.  
 

The study was preceded with a theoretical framework selecting 

the ideas serving the practical aspect of the study. The study did 

not ideas that don’t necessary for the idea as the theoretical 

aspect is not concerned with showing all related to feminism 

and its criticism. The study adopted the method of selecting the 

ideas serving the study in its practical aspect only.  
 

Keywords 

Feminism – feminist criticism – silence butterflies – Sharifa Al-

Sayed   

 

 :اإلطار النظري  
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 السخةةةةؾية. غ ةةةةر أن (ٔ)السغريةةةةة والزسظم ةةةةات اليكريةةةةة لمسخةةةةؾية تةسةةةةؾف الير ةةةةهات     
تةزتل في مساهرة ال هزسةة الذلؾريةة، ، في أشكال ا الزةسؾعة، عما فكرة رئهخة تس ض

ةةةا إقذةةةاك الزةةةرأة  دورهةةةا الياعةةةل فةةةي شةةةةا مسةةةا ي الجهةةةاة؛ وت زةةةهش الةةةةي تجةةةاول دائز 
الزظالبةةة عج  ةةا فةةي   ةةاتجةةاول الزةةرأة مةةؽ خول تسظةةؾي عمةةا مجةةاو ت د وبةةة فالسخةةؾية

 ؛إن السخؾية تؤلر "أن الزرأة   ُتضاَمل عما قرم الزخاواة  .مخاواة عالرجل شةا الزهاديؽ
الةذي يةسغؼ شةؤون  ويجةرد أولؾياتة   خةر  الزثةزع  ألي نبر نؾى لؾن ا امرأة في 

لةةل مةةا   ر يةةة الرجةةل واهةزاماتةة . وفةةي عةةل هةةذا السزةةؾذج األبةةؾي تذةةبب الزةةرأة هةةي 
الرجل، أو لل ما   ير اف لسيخ ؛ فالرجل يةخؼ عال ؾة والزرأة عالرضف، والرجل يز ز 

عالض ونهة والزرأة عالضاطفهة، والرجةل عاليضةل والزةرأة عالخةمبهة، وهمةؼَّ جةرِّا. ذلةػ الزسغةؾر 
عم  ةا الجةف فةي دخةؾل الجهةاة الضامةة، وفةي ويسكر  ،ي رن الزرأة في لل مكان عالخمبهة

يزكةؽ ال ةؾل  هسةا زهاديؽ الت افهةة عمةا قةرم الزخةاواة مةع الرجةل. ومةؽالكهام برور في ال
 (.ٕ)إن السخؾية  رلة تضزل عما تغ  ر هذف األو اف؛ لةج  ف تمػ الزخاواة الغائبة"

                                                 

فتذا  إلا أن السخؾية "تةخؼ عالةغ ر وتضرد األوج  والثؾانر والزومب. يرجع الخبر في ذلػ (ٔ)
الةي ي هزؽ عم  ا ب الزرأة الزخاواة في دنها الت افة كانش السخؾية عزؾم ا تؾصف عأن ا نرال إلكخا

ان، بل إن مي ؾم مكفزؽ الؾا ب الثمي أن    تؾجر أجسرة نخؾية مةيف عم  ا لكل وقش و الرجل، 
الزخاواة ب ؽ الرجل والزرأة هؾ نيخ  مي ؾم مت ر لمثرل والحوف، نؾاك مؽ   ث مضساف أو د  ت  

 اواة أو  ةا طبهضة الضراق ل الةي تضةرض الزرأة في هذا الذرد...أو طرق تج  ف هذف الزخالرقه ة 
ا لمخزة الةي تز زت ب ا الجرلة ومؽ هذا الزرخل فتن الثرل  ؾل ما عضر السخؾية يغرو تثخ ر  

وهي الةسؾف؛ لذلػ لهس مؽ الذؾاب اعةبار ما عضر السخؾية مؤشر ا يرل عما  السخؾية مسذ ندأت ا
 مؽ  م ات أ رث  م ة رجضة؛ ألن ا، في  كه ة األمر، لهخش نؾى  تدغي الجرلة السخؾية عو

نارة جامبل، السخؾية وما )يةخؼ عالةجؾل والةغ ر الزخةزر".  ذيالةسؾف في مومب اليكر السخؾي ال
    (.٘ٔ – ٗٔم، ص ٕٕٓٓعضر السخؾية، ترجزة: أ زر الدامي، الزثمس األعما لمت افة، ال اهرة، 

 .ٗٔ – ٖٔ، ص الخابف( ٕ)
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ةةا عمةةا مةةا نةةبف يزكةةؽ ال ةةؾل إن السخةةؾية "هةةي لةةل       ج ةةر نغةةري أو عزمةةي وتأنهخ 
م الخائر في البسهات ا جةزاعهةة، ي رف إلا مراجضة وانةثؾاب أو ن ر أو تضريل السغا

ةةا ثانه ةةا أو  خةةر، فةةي مسزلةةة  الةةذي يثضةةل الرجةةل هةةؾ الزرلةةز؛ هةةؾ اإلنخةةان، والزةةرأة جسخ 
عم  ةةا  ةةرود وق ةةؾد، وُتْزَسةةع عس ةةا إمكانةةات لمسزةةاك والضظةةاك، ف ةة  ألن ةةا أدنةةا، فُةْيةةَرض 

الجرةارة فةي ؛ لةبةرو ونةزات ف ة  ألن ةا أنتؾيةة . ومؽ نا هة أخرى ُتْبَحس خبراتامرأة 
ا"  (.ٖ)شةا مسا   ا إنثاز ا ذلؾريِّا خالذ 

وفةةةي مثةةةال اإلبةةةراف األدبةةةي تبةةةرز السخةةةؾية بؾصةةةي ا نةةةبهو  تخةةةمك  الزةةةرأة إلبةةةراز      
زةةرأة فةةي مساهرةةة الخةةةهظرة ال؛ فزةةؽ خةةول األدب، عأشةةكال  الزةسؾعةةة، تخةة ؼ ك سؾنة ةةا

صةةةرارة الزدةةة ر  رة الةةةةي و ةةةضش الرجةةةل فةةةيخةةةهظال مةةةػالذلؾريةةةة فةةةي مثةةةال األدب؛ ت
ول ةةةر  الزدةةة ر. هةةةذا، وو ةةةضش الزةةةرأة، فةةةي م ابةةةل ذلةةةػ، فةةةي هةةةامش األدبةةةي أو مةسةةة 

الةضب ةةةر عةةةؽ ذات ةةا وهزؾم ةةةا وقرةةةاياها،  انةةةظاعش الزةةةرأة مةةؽ خةةةول اإلبةةةراف األدبةةي
وقر أكةرت الزةرأة  األجساس األدبهة الزةسؾعة. ،متل الرجل ،وصار ل ا أدب ارتادت فه 

ةةا لمرجةةل بةةل هةةي محةميةةة عسةة ، األدبهةة مةةؽ خةةول تثارب ةةا ة الزةسؾعةةة أن ةةا لهخةةش نكهر 
إن  مخةةةةةة مة عةةةةةؽ الرجةةةةةل، ولهخةةةةةش تاعضةةةةةة لةةةةة  أو خا ةةةةةضة لخةةةةةمظة .اخةوف ةةةةا يثضم ةةةةةا 

ةةةا لمرجةةةل بةةةل بؾ  تبةةةرز فهةةة  الزةةةرأة  ا خةةةةوف الةةةذي تةؾخةةةاف السخةةةؾية صةةةي ا لهخةةةش نكهر 
 ة ل .مَ زِّ كَ مُ 

؛ ف ةةر تكةةةةر الزةةرأة بمخةةةان هةةؾ أدب نخةةؾي عالرةةةرورةولةةهس لةةل مةةةا تكةةةر الزةةةرأة      
الرجةةل؛ فةةةرعؼ مةةؽ ثَةةؼَّ ذلؾريةةة الحظةةاب األدبةةي وتؤلةةرها. واألدب السخةةؾي الجةةف هةةؾ 

                                                 

ترجزة: يزسا طريف الحؾلي، عالؼ الزضرفة، الكؾيش، أغخظس ، أنتؾية الضمؼ، ( ل سرا ج ؽ شهيردٖ)
 .ٔٔم، ص ٕٗٓٓ
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الةي تسظةؾي ةضب ر عؽ تثربة الزرأة الزةز زة، في اليجزل مومب وا جة الر لة الذي 
ععبةةارة  –إنةة   عمةةا ر يةةة مغةةايرة تةسانةةر مةةع فكةةر الزةةرأة الزحةمةةف وفمخةةية ا الزغةةايرة.

ذةةؾر ل رةةاياها مةةؽ خةةول لذةة ف عةةالزرأة، مضبةةر عةةؽ صةةؾت ا، م نةةةاج أدبةةي –ى أخةةر 
الزةةةرأة  انةةةةبرال صةةةؾرة وهةةةؾ لةةةذلػ نةةةةاج تجةةةاول الزةةةرأة مةةةؽ خولةةة  خظةةةاب محةمةةةف.

الكهةام بةرور  ؛ فاإلنخان، ولةهس الدةيك، هةؾ مةؽ يخةةظهعاإلنخان عذؾرة الزرأة الديك
 .الجهاة األدبهةم ؼ في 

عمةةةةةا ر ى تسةةةةةاهض الت افةةةةةة الذلؾريةةةةةة؛ مةةةةةؽ خةةةةةول  إن األدب السخةةةةةؾي يةةةةةس ض     
 تةرفض اإلنرةؾاك تجةش أدب الرجةل؛ ف ةر أدرلةش الزةرأة  ،خاصةة خظاب لمغة الةأنهس

لةةذا تجةةاول السخةةاك مةةؽ ؛  ا ذاتةة بةةؾعي أن قرةةاياها لةةؽ يضبِّةةر عس ةةا عذةةرق إ  صةةؾتُ 
خةةول األدب "انةةةزاف نذةة ب ؽ فةةي خظةةاب ال ةةؾة مةةؽ الرجةةال، مخةةةغوت فةةي ذلةةػ لةةل 

  (.ٗ)نةراتهثهات السغرية الةي تحرم هرف ؽ"ا 

؛ لخةبر أغةؾار هةذا (٘)السخةؾي  األدبةي السخةؾي بةرز الس ةر األدبةي وإزاك هذا اإلبةراف     
ول ةر تسؾعةش زوايةا السغةر لعبةراف  اإلبراف، والكدف عؽ مغاهر السخؾية ونزات ا فه .

ؼ اليكريةةةة؛ لةةةذا جاب ا، وتبةةةايؽ مسظم ةةةات السخةةةؾي واخةميةةةش؛ عخةةةبر تسةةةؾف مرجعهةةةات أصةةة

                                                 

رامان نمرن، السغرية األدبهة الزضاصرة، ترجزة: جابر عذيؾر، دار قباك لمظباعة والسدر  (ٗ)
 .ٕٙٔم، ص ٜٜٛٔوالةؾزيع، ال اهرة، 

ا؛ عخبر صضؾبة ترجزة  أشر ُيَضرُّ الس ر األدبي السخؾي "مؽ (٘) مثا ت الس ر األدبي تض  ر 
دمحم عساني، الز ذؾدة إلا ال ارئ الضربي". ) بةؾص ل الزضانيمذظمجات  ترجزة لي مة 

(. ٓٛٔم، ص ٜٜٙٔلؾنثزان،  –الزذظمجات األدبهة الجريتة، الدرلة الزذرية الضالزهة لمسدر 
  الثانر الةظبه ي يزكؽ أن يجةاج رر الذيولؽ تةؾقف الررانة عسر هذف الزذظمجات إ  عال 

   .مس ا
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لهخةةش عةةالزس   الذةةارم الؾا ةةر؛ ولكس ةةا طةةرق مةضةةردة لمر يةةة " يزكةةؽ ال ةةؾل إن السخةةؾية
 (.ٙ)إلا نص الزرأة  زؽ وعي خاص"الةي تجاول أن تسيذ 

هةةي  (Feminist Criticism)الةةرارس لمس ةةر السخةةؾي  تؾاجةة ولضةةل أول مدةةكمة      
ذلةػ األمةةر؛ فظةةرح عمةا مةةؽ يةةةرجؼ  وقةر   ةة  دمحم عسةةاني د لةة هةةذا السةؾف مةةؽ الس ةةر.

هةةذا الزذةةظمب عالس ةةر السخةةؾي هةةةذا الخةةؤال: "مةةاذا عخةةاك تضسةةةي  هةةل تضسةةي عةة  الس ةةةر 
األدبي الذي تكةب  السخاك  أم تضسي ع  ن ر األدب الذي تكةب  الزرأة  أم ن ر األدب مؽ 

اقدةة و  يةخةع الزثةال هسةا لزس (.ٚوج ة نغر الزذهر الذي يرعؾ إلا تجرير الزرأة ")
الررانةةة هسةةا أن تدةة ر إلةةا تسةةؾف مثةةا ت اشةةةغال الس ةةر  رُ ْخةةو َ  د لةةة هةةذا الزذةةظمب.

عما تسؾع ، وإعةادة  اإلنةاج األدبي لمزرأة  ةقراك –عما نب ل الزتال  –؛ ومس ا السخؾي 
؛ فالس ةر مةا يجزمة  مةؽ مرةام ؽ تةذةل عةالزرأة قراكة اإلنةاج األدبي الذلؾري في  ؾك 

 (.ٛ)الس ر يرلز عما الزخائل السخؾية"مؽ أشكال األولا، "شكل السخؾي هؾ، عالررجة 

وجرير عالذلر أن الس ةر السخةؾي   يةس ض عمةا إجةراكات مس ثهةة مجةردة. فةسجؽ      
ن ةةري؛ أي  لخةسا عذةرد مةس   إزاك هةذا السةؾف مةؽ الس ةر، عمةا  ةةر تضب ةر دمحم عسةاني، "

فةةي إطةةار نغةةري لب ةةةر،  خظةةؾات ن ريةةة تظبهكهةةة قائزةةة عمةةا مي ؾمةةات أدبهةةة مجةةردة
وتحرةةةع لزسظةةةف عمزةةةي مةزانةةةػ، ولكسسةةةا إزاك تهةةةارات فكريةةةة تمة ةةةي  ةةةؾل ا نةذةةةار 

ولةهس هةذا مزةا يض ةر الس ةر السخةؾي؛ بةل  (.ٜلمزرأة، عضر أن ُ ِرَمش مؽ   ؾق ا دهةؾر ا")

                                                 

 .٘ٔم، ص ٜٜٚٔدمدف،  دار الزرى لمت افة والسدر، نؾريا،( عبهة خزهس، الذات األنتؾية، ٙ)
 .ٔٛٔ ، صاني، الزذظمجات األدبهة الجريتةدمحم عس ٚ))

س األعما الزثم رثر أيزابرجر، الس ر الت افي، ترجزة: وفاك إبرالهؼ ورمران عخظاويخي، ( ٛ)
 .ٙٙص م، ٖٕٓٓلمت افة، ال اهرة، 

 .ٕٜٔدمحم عساني، الزذظمجات األدبهة الجريتة، ص  (ٜ)
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 ا تثاهةات الس ريةة األخةرى؛عةؽ غ ةر مةؽ  مزةا يز ةزف -عمةا الضكةس مةؽ ذلةػ  –هؾ 
اخةهةار اإلجةراكات الزسانةبة  ر يةهب لم ارئ قرر ا لب ر ا مؽ الجريةة فةي ف ذا السؾف مؽ الس

 ريةةةة نر يةةةة السخةةةؾي، مةةةؽ هةةةذف السا هةةةة، هةةةؾ " روالس ةةة .ل ةةةراكة نذةةةؾص األدب السخةةةؾي 
دون الخهاق الس ري الت افي الذلؾري الز هزؽ،  غايرن  ن ر يُ إأي ث افهة جزالهة جريرة؛ 

عتمكانةةة  أن يةجةةؾل إلةةةا مسةةاه : تجم مهةةةة، أن يمغةةي هةةذا الؾصةةةف لةةؾن الس ةةةر السخةةؾي 
 (.ٓٔ)واجةزاعهة، وواقعهة، وجزالهة، وبس ؾية، وث افهة..إلخ"

إعةةةادة فةةةةب وتسغةةةهؼ ويزكةةةؽ ال ةةةؾل إن ال ةةةرف الةةةرئهس لمس ةةةر األدبةةةي السخةةةؾي هةةةؾ "     
وتؾنضة الزؾروث األدبي...  ةا يخةؾعر اإلنةاج األنتؾي، الةذي طةال إهزةال الرجةل 

الس ر إنثازات لب رة، وأدخةل لت ةر ا مةؽ أعزةال األنتةا إلةا الزؤنخةة،  ل . وقر   ف هذا
ا "إعةةادة ت  ةة(؛ فالس ةةٔٔوإلةةا نمخةةمة الزةةؾروث األدبةةي") هؼ أعزةةال ر السخةةؾي يجةةاول جاهةةر 

ا ةا بذاتة  الزرأة األدبهة الةي عمش عض رة عؽ أن تسدئ ت م ر  ا أ قائز  و عةؽ أن تكةؾن جةزك 
 (.ٕٔ)"عرؾيِّا مؽ الة م ر الُزْضَةَرف ع 

 اإلجراء التظبيقي:

                                                 

الجادي مثمة عومات، الزثمر  (  خ ؽ الزساصرة، تياعوت الس ر السخؾي في الرواية الضربهة،ٓٔ)
 آلخرربهع ا، إصرار السادي األدبي الت افي عثرة، الخضؾدية، واألربضؾن  الراعع، الثزك عدر

 .ٜٗٓٔم، ص ٕٕٓٓ يؾن ؾهة/ ٖٕٗٔ

مهثان الرويمي ونضر البازعي، دل ل الساقر األدبي، الزرلز الت افي الضربي، الرار البهراك،  (ٔٔ)
 .ٕٖٖ - ٖٖٔم، ص ٕٕٓٓالزغرب، 

م، ٕٓٓٓإبرالهؼ فةجي، مضثؼ الزذظمجات األدبهة، دار شرقهات لمسدر والةؾزيع، ال اهرة،  ٕٔ))
 .ٕٓٙص
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يو ةة  أنةة   ،(ٖٔ)فةةي ديةةؾان "فراشةةات الذةةزش" لدةةريية الخةة ر إن مةةؽ يةةسضؼ السغةةر     
ذلةةؾري   تظالةةر عج ةةؾق األنتةةا الزخةةةمبة فةةي مثةزةةعيسظةةؾي عمةةا صةةرخات مةزةةردة 

وجرير عالذلر هسا أن ر ى الس ر السخؾي  يرعؼ ذلػ الؾاقع ا نةوبي الذلؾري ويؤلرف.
َمش "مؽ  الة الزرأة ب ؽ الذات واآلخر؛ وجزالهات  َتدَ  فكانش هذف الجالة أر ةهة لبسةاك كَّ

ومةؽ يةسضؼ السغةر فةي  (.ٗٔمراخل ن رية عريرة ي ارب مؽ خول ةا الس ةاد.. السذةؾص")
، عمةةةا نجةةةؾ مةز ةةةز، أفكةةةار السخةةةؾية، هةةةذا الةةةريؾان لةةةذلػ يو ةةة  أن صةةةا بة  تزتَّمةةةش

 لذلػ.وفهزا يمي تؾ هب  الريؾان.وطر ة ا في هذا 

 :ونقض المركزية الذكهرية "فراشات الصمت"أواًل: 

الحظةةةاب الةةةذلؾري  تةسةةةاثر فةةةي ديةةةؾان "فراشةةةات الذةةةزش" ر ى مةسؾعةةةة تسةةةاهض     
جاهةةةرة إبةةةراز زيةةةةف مةةةؽ خةةةول مجاورتةةة ، مجةةةاورة هادئةةةة، تجةةةاول  ؛وتجةةةاول خمحمةةةة 

حة   وُيَضرُّ هذا  ة.الزةذل عالزرأ  الخمظة الذلؾرية في الزةح ل الت افيالحظاب الذي رنَّ
الةةةةي ت ةةةؾم عمةةةا تيكهةةةػ لافةةةة  ،األنةةةاس الةةةرئهس الةةةذي تةةةس ض عمهةةة  السغريةةةة السخةةةؾية

 إن هةذا الظةرح يسظمةف رة لمزرأة، وانةبرال ا عظرح ر يةؾي مةز ةز.األنخاق الت افهة الز  ِّ 
تدةة  ا ا فةةي الحظةةاب الةةذلؾري مةةؽ ج ةةة، ومةةؽ "مةةؽ وعةةي انةةةوب شحذةةهة الزةةرأة و 

لبا تة عؽ تجررها مؽ ا نةضزار الذلؾري في الحظةاب السخةؾي وعي الزرأة الرجهة ا
يخضا إلةا " اخظاع  الزرأة/ الداعرة ومؽ هذف السا هة يبرو خظاب  (.٘ٔ)مؽ ج ة ثانهة"

لةةأن الزةةرأة ب ةةذا الحظةةاب الزرةةاد إعةةون وجؾدهةةا؛ لزةةا أعمةةؽ خظةةاب الرجةةل وجةةؾدف؛ 
                                                 

، ونؾف ُيَدار عضر ذلػ إلا هذا الريؾان مٜٜٚٔزثمس األعما لمت افة، ال اهرة، ( صرر عؽ الٖٔ)
 .عانز  ف  : فراشات الذزش

 .ٜ٘ٓٔ خ ؽ الزساصرة، تياعوت الس ر السخؾي في الرواية الضربهة، ص  (ٗٔ)

 .ٜٗٓٔ، ص الخابف (٘ٔ)
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ع لذات ا مخا ة  رؾر في الكةاعةة والجهةاة. وخظاب ةا  مةؽ هةذا الزسظمةف لة  صةية تؾنِّ
بؾصي ا ذات ا ل ةا هؾية ةا الزثةزعهةة واإلنخةانهة؛ ومةؽ ثَةؼَّ لة  الرفاف عؽ األنا األنتؾية، 

 (.ٙٔ)صية الزؾاج ة أمام خظاب  خر َشرََّف ويَدرِّف قزض ا و رمان ا"

ويسظةةةةؾي ديةةةةؾان "فراشةةةةات الذةةةةزش" عمةةةةا صةةةةؾر مةضةةةةردة لمزةةةةرأة تةةةةة زر جزهض ةةةةا      
ةةا  ،تزةةام الزغةةايرة ،تبةةرز فهةة  الزةةرأة عمةا نجةةؾ مغةةاير ،اق لمةي وا ةةرفةةي نةةه وتةرةام مض 

لذةةؾرت ا الةةةي شةة رت ا ل ةةا الخةةمظة الذلؾريةةة عمةةا مةةر الضذةةؾر. فةةالزرأة، فةةي الةةريؾان 
 وإيثابهة ... وغ ر ذلػ.فاعمة مسةثة، وهي لذلػ قؾية 

ة ؛ الزةبالهةةةالؾاث ةةةة مةةةؽ نيخةةة ا تبةةةرو الةةةذات األنتؾيةةةة بؾ ةةةؾح فةةةي صةةةؾرة الزةةةرأة      
 ؛ ف ي مذرر لألنؾثة والثزال؛ ت ؾل الداعرة:ل اعثزا

 ُب  ؾرية الم ل ُترخي الريائربِ "ُأْص 

 تسخُ  عظَر هؾاها

 عما الضاش  ؽ

 (.ٚٔ)غو ت ُ ْخؽ"

 فةتنفي جزال ع س  ا عض ةؾن الز ةا؛ الزرأة  يَدبِّ  الضربي لان الةراث الدضري وإذا      
أجيةان السخةاك؛ لدةرة جزةال  تحةيةي بة ؽصةارت، فةي هةذا الةريؾان،  نيخة ا ع ؾن الز ةا

 ع ؾن ؽ؛ ت ؾل الداعرة:
                                                 

س ر الت افي  زؽ لةاب: ال( يزسا الض ر؛ الحظاب السخؾي الزراد؛ الزسغؾر ولهس السؾف، ٙٔ)
 .ٕٗٛم، ص ٖٕٓٓ مظاعع الزسار الضربي، الث زة،إشراف: عز الريؽ إنزاع ل، ، والس ر السخؾي 

  .ٔٔفراشات الذزش، ص  ٚٔ))
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 الز ا تحةيي ب ؽ أجيان ؽ "ع ؾن 

 غرنَؽ الؾرود السريَّة

 (.ٛٔفي ُعْزف مرمرهؽ")

مثرد جخر جز ل يخةزر الرجل مس  غ ر أن الزرأة لؼ تضر، لزا لان في الخابف،      
يثرر ا هةزام عثؾهرف أكتر مةؽ  ،إنخان ا. لؼ تضر الزرأة ش ا ا بل صارت الزةضة الجخهة

عمةا  ؛ ت ؾل الداعرةلجزاية نيخ ا مؽ أن تةزود عال ؾة الكافهةفو بر لمزرأة . (ٜٔ)شكم 
 :لخان الرجل

 "ت مرن 

رن  اجز صزةي  َكخَّ

 .(ٕٓأخذن اليؤاد أن ر أصاعض ؽ")

فكةةةرة ال ةةةؾة  ترنةةةؼ الدةةةاعرة لمزةةةرأة صةةةؾرة تحمحةةةل وفةةةي مؾ ةةةع  خةةةر مةةةؽ الةةةريؾان     
؛ خوف ةا لمذةؾرة ة؛ فةبرو الزةرأة فةي مؾ ةع ال ةؾة، والرجةل فةي مؾ ةع الرةضفالذلؾري

                                                 

 .ٖٔ، ص الخابف ( ٛٔ)

ف ر اترب لسا لهف يةضامل الذلؾري لمزرأة؛ هذف هي الذؾرة الةي رنز ا الحظاب الدضري  (ٜٔ)
ا هائز ا في لت ر  ذلػ الحظاب مع الزرأة بؾصي ا "ش ا ا جخريِّا   س ا، وطهي ا زائر ا   س ا  خر، ورو  

ولهف يجاول في عضض تثمهات  أن يخةض ر  ز رها ويةجرث بمخان ا؛ فو يرى نؾى مؽ األ هان، 
صوح فرل، اإلبراف شراكة )، و  يرنؼ لمزرأة إ  الذؾرة الةي يؾد أن تكؾن عم  ا". نيخ 

 .(ٙٛٔم، ص ٕٛٓٓمة لمكةاب، ال اهرة، ، ال  اة الزذرية الضا رارية

 .ٗٔفراشات الذزش، ص  ٕٓ))
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ةا فةي ا عةةراف ب ةذا و  الرانحة لمرجةل والزةرأة فةي الزةح ةل الت ةافي.   يثةر الرجةل  رج 
 ، والبؾح عزساوأة الزرأة ل :الرضف

 والسار تؾاطأتِ "

  ري

 وأل  ِش في جسباتي

 جزر ا

 ُيَغ ُِّر لؾني

 وانزي

 ...!! ولهزهاك ذاتي

 (.ٕٔ)ف ل تر ز ؽ الزدؾق "

الزرأة هسا/ الداعرة تةجرث بمخان الرجل؛ لكس ا ت ؾل ما   يةؾد هةؾ قؾلة ، وتبةؾح      
ترنةةةؼ صةةةؾرة مغةةةايرة لمزةةةرأة، لةةةؼ تض ةةةرها ؛ وهةةةي ب ةةةذا فةةةي البةةةؾح عةةة  هةةةؾ عزةةةا   يرغةةةر

ةخم  عمةا إلا ال –أ هان ا  –، الةي ترفض ا قؾت ا الخمظة الذلؾرية: صؾرة الزرأة ال ؾية
اآلخر/ الرجل، الذي ُيرظر ا ظرار ا  ناٍذ إلا الةخمهؼ عرضي  مؽ نا هة، وا عةراف 

 ع ؾة الزرأة وانةبرادها مؽ نا هة أخرى:

 "إذا لان ُبرُّ 

                                                 

  .ٖٚ – ٖٙ، ص الخابف (ٕٔ)
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 مؽ الم ر الزخةبر

ي عدا سةيفَ   ُزجٍّ

 لمزؾاني

    عضض الد  فلأل

 ا ظراري ُقب ل 

 دخؾل الجريف

 فأنشِ 

رٌة عابمهَّةٌ   ُمَرمِّ

 (.ٕٕ)ئهة في ال ثؾم"ُفثا

تبةةةةرو ف  ةةةةا الزةةةةرأة اآلمةةةةرة السالهةةةةة،  أ هان ةةةةا لررجةةةةةالرةةةةضف الةةةةذلؾري يدةةةةةر هةةةةذا      
 ألمرها:، ولؼ يضر يزمػ نؾى الر ؾخ والزةجكزة في الرجل، عضر أن ممكش قمب 

 في ال مر أوردةٌ "

 نُأْخِرُض ا ألمركِ 

 فامر ي في بْ ؾها

 وإذا تزرَّدت الرماك

                                                 

 .ٖٛ – ٖٚ، ص نيخ  ٕٕ))
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  اانةذرري ُ ْكز ا عم 

  رِّمي 

 (.ٖٕ)أو َ مِّمي"

الةةةةذي أمضةةةةؽ فةةةةي  -وفةةةةي عضةةةةض مؾا ةةةةع الةةةةريؾان ترنةةةةؼ الزةةةةرأة/ الدةةةةاعرة لمرجةةةةل     
صةؾرة هزلهةةة لاريكاتؾريةة؛ يبةةرو الرجةل ف  ةةا  -والةخةم  عم  ةةا إقذةائ ا، وتضزةر إذ ل ةةا

. هسةةةا تسكخةةةر صةةةؾرة الرجةةةل الزةخةةةم ؛ الةةةذي يبةةةرو فةةةي أ ةةةضف مةةةؽ الرةةةضف عزكةةةان
 عما السكهض مؽ ذلػ تزام ا، ت ؾل الداعرة:عضر أن لان  ، ا ت 

 "كسَش ُتضانر أنامة

 ويضانرَك الزؾجُ 

كَ   فةخزؾ فؾق نزؾِّ

................... 

 تبكي.... !

 ماذا يخةؾقيَػ اآلن... 

 ماذا يخة ؾيَػ اآلن.... 

 (.ٕٗ)وماذا يبكهػ !"

                                                 

 .ٕٗ – ٔٗ، ص نيخ ( ٖٕ)

 .ٓٔٔ، ص نيخ ( ٕٗ)
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ةحة  الخةمالداعرة زيف الةذؾر  /الزرأة  زَ رِ بْ تُ وبضر أن       ظة الذلؾريةة  ةؾل الذي رنَّ
أن تكةةةؾن عمهةةة  تمةةةػ  طةةةرح ر يةةةة بريمةةة لزةةةا يسبغةةةي، تجةةةاول (ٕ٘)ثسائهةةة: الرجةةةل/ الزةةةرأة 

الزسزلةةة الةةرنها، ب سزةةا   أ الةراتبهةةة الةةذي تكةةؾن لمزةةرأة فهةة؛ وهةةي ر يةةة تةةرفض مبةةرالتسائهةةة
يكةةؾن الرجةةل فةةي الزسزلةةة الضمهةةا؛ فمهخةةش هسةةاك أفرةةمهة لمرجةةل عمةةا الزةةرأة، أو لمزةةرأة 

 ل؛ بةةل هسةةاك عوقةةة مةبادلةةة بةة ؽ ا ثسةة ؽ ت ةةؾم عمةةا مبةةرأ الةكامةةل والةضةةاون عمةةا الرجةة
؛ الةةذي   تخةةةكهؼ الجهةةاة دونةة ؛ ت ةةةؾل ، والجةةر الزةبةةادل ب س زةةةابةة ؽ الظةةرف ؽ والةةة لف
 الداعرة:

 (الكؾرنهش)"ُكسَّا   ؽ نخ ر عما 

 :ظسييةأعَّ 

 ي في الةاريخ امرأة نِ ؾْ كَ 

....................... 

 راق التكماُيم ي األو 

 صؾب الس ل

 فةظيؾ

 فؾق الزاك

                                                 

الرجل/ الزرأة، والتسائهات  :الس ر السخؾي ُيْضسا بةيكهػ ثسائهةوتثرر اإلشارة هسا إلا أن  ٕ٘))
ت افة. )راجع: جؾناثان لؾلر، مرخل إلا السغرية األدبهة، ترجزة: الزرتبظة ب ا في تاريخ ال

 (.ٓٚٔم، ص ٖٕٓٓمذظيا ب ؾمي عبر الخوم، الزثمس األعما لمت افة، ال اهرة، 
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  روُف الؾْجرِ 

 األولا

 ف سادي ا

 تأتي مخرعة

 يأخذ أجزل  رف ف  ا

 يخأل:

 ماذا لؾ أعجرنا فه ....

ا....  !!"  (.ٕٙ)مض 

؛ ف ةي عبةةارة ي فةةي الةةاريخ امةرأة نِ ؾْ ومةؽ الز ةؼ هسةا الؾقةؾف عسةةر قةؾل الدةاعرة: َلة     
خ لظبهضة الضوقة الذجهجة ب  مةؽ الةةاريخ  اجةزك   ؛ فتذا لةان الرجةلؽ الرجل والزرأة ُترنِّ

لكؽ الرجل، الذي أنةسر إلةا اإلنخاني، فتن الزرأة، هي األخرى، جزك مؽ هذا الةاريخ؛ 
ا. الزةرأة عةةؽ رَ َضةةعْ نيخة  لةاعةة هةةذا الةةاريخ، أَ  ومةةؽ الز ةؼ لةةذلػ  الةةاريخ ومدةةاهرف مةضزةر 

ةةةا !الؾقةةةؾف عسةةةر قةةةؾل الدةةةاعرة: يخةةةأُل: مةةةاذا لةةةؾ أعجرنةةةا  إن الخةةةائل هسةةةا هةةةؾ ! فهةةة  مض 
، وهةؾ يةرى مؽ طبهضة الضوقة ب س  وب ؽ الزرأة تضثر الرجل، ونؤال  هسا يسظؾي عما 

اقةرا ة  ا مةؽ أن هذف الضوقة يسبغي أن ت ةؾم عمةا مبةرأ الةضةاون؛ وهةؾ مةا يبةرو وا ةج  
رة مغةةةايإن الزةةرأة/ الدةةاعرة هسةةا ترنةةؼ لمرجةةل صةةؾرة  مدةةارلة الزةةرأة إيةةاف فةةي اإلعجةةار.

ساوئ ةا ؛ تمػ الذؾرة الةي يبرو ف  ا الرجةل متزام ا لذؾرت  الزضةادة في الزةح ل الت افي

                                                 

 .ٔٚ – ٓٚفراشات الذزش، ص  (ٕٙ)
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ا إقذةاكها. إن الرجةل هسةا يبةرو فةي صةؾرة الزةرا ، فع عةؽ الزةرأة و  ؾق ةالمزةرأة ومةضزةر 
 والزضةرف عج  ا في مدارلة  في شةا مسا ي الجهاة.

ة وتجةاول خمحمة ةا لزرلزيةة الذلؾريةتةس ض الزةرأة اوفي مؾا ع لت رة مةؽ الةريؾان      
 ما الزيارقة الةي تخةرعي الخحرية؛ ومؽ هذا قؾل الداعرة:مؽ خول أنمؾب ي ؾم ع

   تةرددي"

 وتثاوزي قز زي

 َمْرتٍع وجلٍ فراشَة 

 وعؾدي

............... 

 مؾصؾلة  

 عالؾعرِ 

 (.ٕٚوالسَِّضؼ....!!")

. تبرو في عاهرف عؽ عاطس  ؛ وهؾ خظاب يحةمفالحظاب هسا عما لخان الرجل     
؛ لكةةةؽ و  ؾق ةةةا الُزْخةةةةمبة هةةةذا الحظةةةاب رربةةةة الرجةةةل فةةةي مةةةسب الزةةةرأة  رية ةةةا الكاممةةةة

، إدانةةةة تأك ةةةرف هسةةةا / الدةةةاعرةالزخةةةكؾت عسةةة  فةةةي ذلةةةػ الحظةةةاب؛ وهةةةؾ مةةةا تةةةؾد الزةةةرأة 
، وهةؾ لةذلػ عةؽ نةمر  ريةة الزةرأة را ة أنة  هةؾ الزخةؤول صةف ؾ هسا يضةرف  ؛الرجل

                                                 

 .ٛٔ، ص الخابف (ٕٚ)
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 ر عدةأن مسج ةا تمةػ الجريةة؛ ف ةؾ الةذي يخةةظهع  ةبس الزةرأة فةي قز زة مؽ يةحذ ال ةرا
هع الرجةةل مةةع سامةةةراح صةةإن الغةةاهر مةةؽ الحظةةاب ولةةذا تجريرهةةا مةةؽ هةةذا الجةةبس. 

ةةا؛ لكةةؽ الكةةامؽ خمةةف الحظةةاب الزةةرأة عزسج ةةا  رية ةةا  هةةؾ ذم الرجةةل الةةذي يجةةاول دائز 
الزرلزيةة وزعزعةة  الرجةل إن تمػ الزيارقة تسظؾي عما الخحرية مؽ نمر  رية الزرأة.

  الذلؾرية وإبراز زيي ا.

 :نوهيةأل المهقف من الذات او "فراشات الصمت" : ثانًيا

، بةةةل فةةةي هةةةذا الةةةريؾان بةةةس ض الزرلزيةةةة الذلؾريةةةة وخمحمة ةةةا و  تكةيةةةي الدةةةاعرة     
عمةةا مؾا ةع الرةةضف ، لمؾقةؾف مةةؽ الةراخل كدةةاف الةذات األنتؾيةةانة تجةاول جاهةرة

 ل ةةراكة الةةذات األنتؾيةةة مجاولةةة جةةادة –ععبةةارة أخةةرى  –. إن ةةا  ؾيز ةةالة ؛ف  ةةا وال ذةةؾر
 .، وبزا تجةاج إله  هذف الك سؾنة مةؽ م ؾمةاتج ل األنتي عك سؾنة اخظؾرة  تضيقراكة 

ويزتِّةل ونةة مة " ،قهزةة خاصةةة لةرى الزةةرأة  وجةرير عالةذلر هسةةا أن اإلبةراف األنتةةؾي ُيَدةكِّلُ 
ةل إثبةات وجؾدهةا وتأك ةُتَزكِّس ةا مةؽ  إلةا تج  ةف لهان ةا، وتثخة ر ر هؾية ةا؛  ةةا تةؾصَّ

 (.ٕٛ)محةمف األدوار ا جةزاعهة"

. (ٜٕ)وتأك ةرها نة مة؛ بةل هةي شةاقةإلبةراز ل سؾنة ةا  ولهخش ر مة الذات األنتؾية     
ا؛ مزةا يةرفع الزةرأة ولهس نب ل تمػ  إلةا الهةأس الةذي يةؾلَّةر لةري ا ، أ هان ةا، الر مة مز ر 

                                                 

، الثزك الزثمر الضاشربؾشؾشة بؽ جزضة، قراكة في السص السخؾي الزغاربي، مثمة عومات، ( ٕٛ)
هة/ مارس ٕٔٗٔذو الجثة الةانع والتوثؾن، إصرار السادي األدبي الت افي عثرة، الخضؾدية، 

 .ٖٕٚم، ص ٕٔٓٓ
ذلػ أن أكتر صضؾبة مؽ غ رها؛ ( وفي الدضر، عما وج  الحذؾص، "تكؾن تمػ الر مة ٜٕ)

إن  إرٌث مؽ الحاص عالت افة...  األنؾثة الزبرعة تةجرك في قوف زمسهة شضرية صسض ا الةاريخ
ا ُمراعي ا عما لاهل الؾعي  الذضر الةجرر مس  أو إلغا ف، أما تضريل مخارف فتن ذلػ يكؾن مث ؾد 
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مةةؽ لتةةةرة مةةةا تثةةةر مةةؽ ق ةةةؾد تضرقةةةل مخةة رت ا نجةةةؾ إبةةةراز الةةةذات  ؛الدةةةضؾر عالةضةةةر مةةؽ
 ؛ وهؾ ما تبرزف الداعرة ع ؾل ا:األنتؾية

 "ُمْةعبة  لسشُ 

 ُأَمدِّ  عرض الدارف

 عال رم ؽ الزث رت ؽ

.................... 

ر قرماي  فزةا تةجرَّ

 مؽ ذرات تراب الدارف

  (.ٖٓ)ومةا يغرب عسي وج  قةامة ... "

غ ةةةر أن الزةةةرأة   يسبغةةةي أن تخةخةةةمؼ ل ةةةذف . ة  ةةةضف تضةةةةري الةةةسيسوالهةةةأس  الةةة     
م ذات ةا؛ بل عم  ا أن تةثاوزهاالجالة أن عة ، أو أن تراجض ةا،. هكذا يزكؽ لمزةرأة أن ت ةؾِّ

مةؽ ، وأن تةجةرر يةرفض ا نجةؾ إبةراز هؾية ةا األنتؾيةة ع ةؾةالةذي  ؛تخةبرل عالهأس األمةل
 برزف الداعرة ع ؾل ا:؛ وهؾ ما تق ؾد الهأس الزضرقمة لزخ رت ا

 وأُْعِةَف مؽ را ة  ا"

 جزهع الرجايا
                                                                                                                          

 عبهة خزهس، الذات األنتؾية، دار الزرى لمت افة والسدر، نؾريا،)اإلبراعي الضربي الجريث". 
 (.ٗٔ – ٖٔم، ص ٜٜٚٔ دمدف،

 .ٙفراشات الذزش، ص  (ٖٓ)
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 وعادوا أنارى 

 (.ٖٔ)لرى قرم  ا "

، تؤلةر أن ةا وها هي الزرأة عضر أن تةثاوز  الة الرضف، وتخةبرل عالهأس األمةل     
ا مؽ الث ةر نؾف ؛ مضمسةة بؾ ةؾح أن  مال ةا لب ةرة، وأن نةض  ا نجةؾ إثبةات تبذل مزير 

 ك رها لؽ يةؾقف عسر مرى عض س :ذات ا األنتؾية وتأ

 ولي أن أكؾن "

 (.ٕٖ)عما قزة الخيب"

ا وتضةةةي الزةةةرأة       ةةةا طةةةؾيو  مةةةؽ اإلقذةةةاك أن ج ةةةر     ،والة زةةةهش الةةةذلؾري ل ةةةا تاريح 
ةا ة؛ ف ر ترك هذا الةاريخ لةرى الزةرأة يزكؽ نخهان  عخ ؾل تةرك أثةرف الؾا ةب  شةضؾر ا مؤلز 
، وأنةة  لةةؽ لرجةةل لةةؽ ييخةةب ل ةةا الظريةةف عخةة ؾلة؛ فةةالزرأة تةةررك أن افةةي عوقة ةةا عالرجةةل

عبَّةةرت الزةةرأة/ . وقةةر عخةة ؾلة لةةذلػ مسةةا ي الجهةةاة الزةسؾعةةةيخةةزب عزخةةاوات ا إيةةاف فةةي 
 ع ؾل ا: الذراف الداعرة عأنمؾب رمزي عؽ ذلػ

ا  "يزؾك الساي مسرهد 

 ف رلم ا

 وتس ُض 

 كي ُتراقَذ ُ 
                                                 

 .ٖٓ، ص الخابف (ٖٔ)

 .ٛٗ، ص نيخ  (ٕٖ)
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 فهذيض ا

 ُتَ بُِّم ُ 

ؼَ   َيُرسُّ الخُّ

     (.ٖٖ)!!"في فز ا..... 

إن الزرأة تررك أن ا لؽ تحخر أكتر مزا خخرت ؛ لذا ترى أن عم  ا ُمراعية الث ر    
ةةا  ل . فةةي نةةب ل الؾصةةؾل إلةةا هةةرف ا وتضةةي الزةةرأة أن الرجةةل هةةؾ الزخةةؤول الةةرئهس عزَّ

 :، وتجرص، لل الجرص، عما تغ  رفإله   ال ا؛ لذا ترفض الةخمهؼ بؾاقض ا الزؤلؼ

"...  

 الداَة نمخٌ لؽ َيُررَّ 

 عضرما...

 نب ْش ن ؾُف الذعب

 إذ في الروح ت ةةُل...

 هي ذي يراك...

 (.ٖٗ)"...!!وما جسة  يراك يضةزل

                                                 

 .ٖٗ - ٖٖ، ص نيخ  (ٖٖ)

 .ٕٛ، ص نيخ ( ٖٗ)
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فةةي بسةةاك  نا هةةة أخةةرى تةةررك الزةةرأة أن لةةري ا الرربةةة ال ؾيةةةهةةذا مةةؽ نا هةةة. ومةةؽ      
؛ لكةةةؽ األخ ةةةةر هةةةؾ الةةةذي يرةةةع الضكبةةةات أمةةةام تمةةةةػ جخةةةؾر مةةةؽ الدةةةراكة مةةةع الرجةةةل

ا .الدراكة الذلؾرية في ؛ فمهس الخبر نؾى الرربة وتضي الزرأة نبر ذلػ وتةي ز  ج ر 
؛ تمػ ال هزسةة الةةي تضةردت صةؾرها، وترلةش، مةؽ ثَةؼَّ، والةجكؼ ف  ا ال هزسة عما الزرأة 

ا  نيس في  ؛ ت ؾل الداعرة:يذضر الة م الزرأة ُجْر  

 ت ؾل الجرود:"

 تبةغي ا نيراج وزاويةٌ 

 الزز ش  ا الغتهانُ مُ ظِّ ضَ يُ 

 ؼزَّ خَ تَ  وصهفٌ 

 قبل ابةراك الس ار الثرير

 فو تزجر الم ل عانزي

 و  ت ةل اليثر عانزي

 ولزمؼ قذاصات فؾ اكَ 

 إن الة مػ

   (.ٖ٘شيك فرير...!!")

                                                 

 .ٚٗ – ٙٗ، ص نيخ ( ٖ٘)
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خةةول مةةؽ يزكةةؽ أن تبةةرز ع ةةؾة هؾية ةةا األنتؾيةةة تةةرى أن لكةةؽ الزةةرأة، رغةةؼ ذلةةػ،       
  يزكؽ أن يةةؼ  هذا الجؾاررأة تؤلر أن لكؽ الز ولهس الذراف مض . الجؾار مع الرجل

هةةةذا الجةةةؾار؛ ت ةةةؾل  الكافهةةةة إلجةةةراكتكةةةؾن الزةةةرأة قةةةر    ةةةش لسيخةةة ا ال ةةةؾة إ  عضةةةر أن 
 الداعرة:

 ولزَّا اعةمْش عرش ا"

  اورْت 

 (.ٖٙ)وأل ْش عما الثالخ ؽ الخوم"

إن الزةةةرأة هسةةةا اخةةةةارت أن ت ةةةؾم عوقة ةةةا مةةةع الرجةةةل عمةةةا أنةةةاس الجةةةؾار ولةةةهس      
تجاول الزرأة مةؽ خولة  إبةراز الةذات األنتؾيةة فةي صةؾرة  ، وهؾ اخةهار م ذؾدالذراف

الض ةل لمرجةل دون الزةرأة. مغايرة لذؾرت ا الزض ؾدة فةي الزةح ةل الت ةافي الةذلؾري: أن 
أنةةةاس ع مةةةي؛ لةةذا اخةةةةارت الزةةةرأة أن تكةةةؾن عوقة ةةةا عالرجةةةل  الجةةؾار فكةةةرة ت ةةةؾم عمةةةا

 لض ل لهس لمرجل و رف؛ بل لمزرأة لذلػ.قائزة عما الجؾار؛ لةؤلر أن ا

 اولةةةش مضالثةةةة فكةةةرة مخةةةاوات ا  ذات ةةةا مةةةؽ الةةةراخلالزةةةرأة وفةةةي نةةةب ل انةكدةةةاف      
ةةةا لسؾع ةةةاةضذةةةر ت ، عزؾ ةةةؾعهة و هاديةةةة، دون أنعالرجةةةل ةةةا عامِّ ، أو أن تذةةةرر  كز 

ا مةةؽ هسةة يةثاهةةل الظبهضةةة اإلنخةةانهة الةةةي أودع ةةا ن لمرجةةل دون األنتةةا. ،عالزخةةاواة 
إلةا الةي تجةاج  الداقة الزرأة قر   تخةظهع الكهام ببضض األعزالأدرلش الداعرة أن 

 ؛ لالذ ر ونجؾف؛ خاصة إذا لان الذ ر لهو ؛ ت ؾل:ج ر برني لب ر

 لكسسي"
                                                 

 .ٖٓ، ص نيخ  (ٖٙ)
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   ؽ أرمي ِشباكي

 لهو   اقةراري عما الذ ر َيِرلُّ 

ا"  (.ٖٚ)ويب ا  ذادي شرود 

تةةررك أن لمزةةرأة طبهضةةة تحةمةةف عةةؽ طبهضةةة قةةراكة هسةةا ُتجخةةؽ الزةةرأة قةةراكة ذات ةةا؛      
تمػ  ؽُ سِّ  َ بغي أن ت ؾم عما أناس مؾ ؾعي يُ ، وأن الزساداة عزخاوات ا عالرجل يسالرجل

 الزخألة ويجرد مضالز ا.

أن عم  ةا تؤلةر الزةرأة  ،وفي نب ل انةكداف الذات األنتؾيةة وقراكت ةا مةؽ الةراخل     
زسج ا ما قر ُنةِمَر علحراع ا وإي ام ا  ؛أقسضة والهة أ  تسحرف عزا قر يرتري  الرجل مؽ

، وأن تكؾن قادرة عما لدةف مةا قةر تسظةؾي عمهة  أقؾالة  أو أفضالة  مةؽ مس ا مؽ   ؾق 
 زيف أو خراف:

 "ياأي ا الؾهؼ الزراعض في دمي

 ياأي ا الَؾَجلُ 

 يا مؽ تضزمف في اليؤاد

 وصار

 .في أوج انةذار الضدف..

 يدةضل
                                                 

 .٘ٔ، ص نيخ  (ٖٚ)
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ا عما زيفٍ   وجر 

 ؾق اوش

 مؽ عجار الثرب يكةجل...

 وج ػ شَ نَ ؾَّ لَ 

 دجش ونامة  واتَّ 

 (.ٖٛ)فاخمع قساعػ"

ةةةةَة       ا أن َثزَّ  ف  ةةةةاالرجةةةةل أن تدةةةةارل  الزةةةةرأة  لةةةةؽ يخةةةةزبأمةةةةؾر ا إن الزةةةةرأة تضةةةةي ج ةةةةر 
الذلؾريةة الةةي يةرى الرجةل أنة  األجةرر ب ةا، وأن  زكةخةباتال؛ ف ذف األمؾر مؽ عخ ؾلة

 ةةا تةزا ؼ الرجةل فةي  أن تبةذل قذةارى ج ةرها عمةا الزةرأة لكةؽ الزرأة   تذمب ل ةا. 
متل هذف األمؾر؛ رغؼ أن ا تررك صةضؾبة تمةػ الز زةة، ورغةؼ مجةاو ت الرجةل الرائزةة 

 لضرقمة مخ رت ا؛ ف ؾ الرؾك األ زر الذي يجاول أن يخةؾقي ا؛ ت ؾل الداعرة:

 "اآلن

 تةداجر فيَّ الحظؾات

 تةضزمفُ 

 لكؽ َأَني ا

 فأنا
                                                 

 .ٛٚص ، نيخ ( ٖٛ)
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 ا قارعة الدارفما زلش عم

  (.ٜٖ)يخةؾقيسي الرؾك األ زر....!!"

تةةف فةةي قةةررت ا عمةةا تنةةةؾاج  ا؛ فتن ةةا تةةؾقؽ الزةةرأة أن ةةا ورغةةؼ الذةةضؾبات الةةةي      
. أمةةا تض س ةةا عمةةا ذلةةػ؛ فممةةذات األنتؾيةةة إمكانةةات مؾاج ةةة تمةةػ الذةةضؾبات وتثاوزهةةا

؛ ي شةةةا مسةةا ي الجهةةاةفةة  ةةا وبةة ؽ الرجةةلف ةةي الدةةراكة ب سالسةهثةةة الةةةي تةؾقض ةةا الزةةرأة 
لخوم، ولهس عمةا الذةراف والضةراك. إن مومةب تمػ الدراكة الةي ت ؾم عما الةضاون وا

فةةي رربةةة الرجةةل ال ؾيةةة فةةي أن تدةةارل  تبةةرز  ضوقةةة الجزهزةةة بةة ؽ الرجةةل والزةةرأة تمةةػ ال
 لزرأة الجر والخوم:ا

 "أمَّا فؤادي

 فادخمه  ر هزة

 كؾني نوم ا

 وانبجي َهْؾن ا

 (.ٓٗ)ثمي"و  تةض

، وأن ةا نةذةبب ا أن ا قادرة عما أن تذل إلا هةرف ا الزسدةؾدالزرأة تضي ج ر  إن      
، وهةؾ أمةر يرةيي عمةا تمةػ هسا يبرو ا عةراد عالذات األنتؾيةة يؾم ا ما ن رة الزد ر.
ا مؽ ال ؾة ،الذات نؾع ا مؽ الت ة  ؛ ت ؾل الداعرة:وعمؾ ال زَّة ،ُيكخب ا مزير 

                                                 

 .ٛ، ص نيخ ( ٜٖ)

 .ٓٗ، ص نيخ  (ٓٗ)
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 اآلن هي"

 ن رة

 فؤادي في

 ون رة

 لمبود 

رُ   ت ظِّ

 صجؾ الذباح عما جمر وج ي

ُض   تثزِّ

 مؽ جرير

 ألْصِببَ 

 مضزوفة  

 (.ٔٗ)لمسد ر"

 :ورؤية العالم "فراشات الصمت": الوً ثا  

ا مؽ ال ذائر تضبر عةؽ ر يةة األنتةا لمضةالؼ،  يرؼ ديؾان "فراشات الذزش"      عرد 
"ر يةة  بؾ ةؾح فةي هةذا الةريؾان ثمَّةشتول ةر . (ٕٗ)عؽ درجة وع  ا عجكه ةة هةذا الضةالؼو 

                                                 

 .ٛٛ، ص نيخ  (ٔٗ)
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الزةةرأة لمضةةالؼ؛ الدةةئ الةةذي أثبةةش وجةةؾد اخةةةوف مةةا تكةبةة  الزةةرأة فةةي تضامم ةةا مةةع الزةةادة 
ةةا يكةبةة  الرجةةل" إن الدةةاعرة فةةي هةةذا ويزكةةؽ ال ةةؾل، ععبةةارة أخةةرى،   (.ٖٗ)اإلبراعهةةة عزَّ

عبةر  األنتؾيةة  ةا، أو أن ةا تكةةر ذاتاألنتؾيةة ذات ةاتض ر لةاعة الضالؼ مةؽ خةول  الريؾان
 ر ية ا لمضالؼ. ت ؾل الداعرة في إ رى قذائر الريؾان، وهي عضسؾان تزتال الدزع:

 ! "تبكي...

! ................ 

 أنَش َأِلْيَش السار

 وهؼْ 

ؾَك عما أن ُتْدِضَل رأنػَ    رُّ

اق  وجض ا  أن تخَّ

 و ب بات

 وقيؾا مدروه ؽ

وا:  أقرُّ
                                                                                                                          

: إن ؽ ذوات ولهس  خر... وجرير عالذلر هسا أن الس ر السخؾي يؤلر "أن السخاك مراكز لمؾعي ٕٗ))
لهس ل ا قهزة إ  في مضغؼ األدب الذي يكةب  الرجال عما أن ؽ  خر؛ أشهاك،  ر ُنِغَر إلا السخاك ل
ألن  ُيْسِكر  . هذا األدب غرير عؽ وج ة نغر األنتا..ز رار ما تحرم أهراف البظل الذلرع

 ع ؽم. ن ؾتؽ، نغرية األدب في ال رن الضدريؽ، ترجزة: عهخا عمي الضاكؾب،  ك.شحذ ة ا". )
 (.ٕٚٚم، ص ٜٜٙٔلمررانات والبجؾث اإلنخانهة وا جةزاعهة، 

 .ٙم، ص ٕٕٓٓ( رش رة بسزخضؾد، الزرأة والكةاعة، أفريكها الدرق، ب روت، لبسان، ٖٗ)
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 أنػ تؾقُ  صيذافات الزؾت

 وصيذافات الجزن 

 وترقُر َصبَّارات ال مر

 عثؾز ا يسبس في الغاعات

 (.ٗٗ)ويزضؽ في غزوي...!!"

إن الدةةاعرة هسةةا تض ةةر لةاعةةة الضةةالؼ الةةذلؾري مةةؽ خةةول رنةةؼ صةةؾرة هدةةة لمرجةةل،      
. وما تمػ فةخاق  جخرف ؛  ةا أكمة  يبرو ف  ا تزتا   مؽ الدزع، َأِلَف السار واعةادها

ةةضَ نةةؾى عةةراك الزةةرأة وتَ  رث عس ةةا الدةةاعرةالسةار الةةةي تةجةة الرجةةل  فَ ِلةةر ت زهدةة ا، وقةةر أَ زُّ
ةا لر يةة الدةاعرة  –ذلػ واعةادف، مزةا نة ةرتر عمهة   رت ؾَّ وقةر َصة هةوك الرجةل. –وف  

، رغةةؼ شةةهحؾخة  و ةةضي ، فةةي غةةزو الزةةرأة ؽُ ِضةةزْ الدةةاعرة الرجةةل هسةةا عثةةؾز ا  ةةعهي ا يُ 
 .ومساصبة ا الضراك

 ةرةةزؽ طر  ةةا لزيالهز ةةا الدحذةةهة عةةؽ الجهةةاة والؾاقةةعت ة لمضةةالؼإن ر يةةة الزةةرأ      
تةذةل عزةةا  والؾجةؾد، وقةررت ا عمةا الةضامةل مةع هةذف الزيةالهؼ ومضالثة ةا عظةرق فكريةة

عزةا هسا يرتب  السةاج األدبةي الةذي تكةبة  الزةرأة . بؾصي ا أنتا يكزؽ داخل وعي الزرأة 
وتز زف.  عالضالؼ األنتؾي  وثه  ا، ود  ت تةذل، اتذا   نزات يةرزس  هذا األدب مؽ 

ةةا مةةؽ مومةةب هةةذا الضةةالؼ األنتةةؾي  األلةةؼ الةةذي فةةي  ، عمةةا نةةب ل الزتةةال، تبةةروإن عضر 
 ؛ ت ؾل الداعرة:في ت زهش أنؾثة اعسرما تثر رربة مؽ الرجل تدضر ع  الزرأة 

                                                 

  .ٛٓٔفراشات الذزش، ص  (ٗٗ)
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  الروح مسَػ تخمٍَّمْش "

 ب ريل صؾتػَ  وتزاَزَجْش 

 في ا ةرار أنؾثةي

 وإذا عكؾنػَ 

 يخةظ ُر لظردها

 َرْعَداكَ 

 (.َ٘ٗجزََّع ا السج ر")

الرجةةةل   يكةيةةةي بةضزةةةر ت زةةةهش تدةةةضر أن هسةةةا عسةةةرما ألةةةؼ الزةةةرأة يةرةةةاعف إن      
ويخةةةضذع ، دون مراعةاة لزةا يةةؤدي يخةةظ ر ذلةػ واإلنة ام فةي ا ةرةةارها، بةل  أنؾثة ةا

ت ِذةُر رغةؼ ذلةػ، ؛ لكس ةا، (ٙٗ)هسا تدضر الزةرأة عا نكخةار مؽ إ رار عالزرأة. إله  ذلػ
 ؛ ت ؾل الداعرة:في هذا الضالؼ؛ ألن  _ أعسي الضالؼ _ لهس لمرجل و رف الب اكعما 

 انكخاركِ برغؼ  "وأنشِ 

                                                 

 .ٙٚ، ص الخابف (٘ٗ)

السخؾية لذا يزكؽ ال ؾل إن الضاطية األنتؾية قر تةجؾل أ هان ا إلا "مذرر مضاناة الذات ( ٙٗ)
ر  ف  الزرأة تثارب تسة ي في  الذي تحؾض مض  ؛قررها مؽ ِقَبِل الرجلوش ائ ا؛ عاعةبارها   ُتَ رَّ

لمرجل في  –في الغالر  –هذا ييخر الذؾرة الخمبهة الكت ر مؽ األ هان إلا الح بة عخبب ... ولضل 
ائؽ مة افش، فاقر لألص ل مؽ هذا السؾف مؽ اإلبراف السخائي؛  ب ب ا عاألناس أو  ةا أع ا... ف ؾ ل

بؾشؾشة بؽ والذائر مؽ الزؾاقف؛ فهكؾن الزذنر في  ف الزرأة الةي تزتِّل الرجهة". )الزبادئ، 
 .(ٖٕٗ، ص جزضة، قراكة في السص السخؾي الزغاربي
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 تسةغريؽ الجهاة

 تزؾت ؽ في الم ل مرة

 والِضداوب ؽ الرجا 

 (.ٚٗ)"مرت ؽ

ررك ؛ فالرجل قةر يةقر   يخةظهع الرجل إدراك وقر تررك الزرأة بؾع  ا األنتؾي ما      
وإهزال ةا، لكسة  قةر أنة  أنة ؼ عالةرور الةرئهس فةي ت زةهش الزةرأة  –عما نب ل الزتال  –

، جسخةةة ا السخةةةؾي    يةةةررك أن الزةةةرأة نيخةةة ا تخةةة ؼ، فةةةي عضةةةض األ هةةةان، فةةةي ت زةةةهش
 هي األخرى، فهزا يضةري  مؽ إهزال؛ ت ؾل الداعرة:وتدارك، 

 "فأنا........

 ُمْذ جاوزُت الز ر

اق  إ  فه .  ..لؼ أنَّ

ة   ؽ اهةاج البجر لؼْ   تجزْمسي ال دَّ

 ولؼ يْرهدسي ذلػ

 أمي لؼ تخألسي عؽ ناص ةي

 يضؾد مخاك   –لالزضةاد  –وأبي 

                                                 

 .ٕٜفراشات الذزش، ص  (ٚٗ)
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 واأليام عما جب ة  انةترْت 

 (.ٛٗ)فؾ ا"

؛  ةةة ؽ تُكةةةّف عةةةؽ الخةةةؤال فةةاألم، عمةةةا نةةةب ل الزتةةةال، قةةةر تيضةةةل ذلةةةػ مةةةع ابسة ةةةا      
ةةة تحمَّةة: األب واألم والظبهضةةة نيخةة اة هسةةا يبةةرو الضةةالؼ لمةة  مساوئ ةةا لمزةةرأ  عس ةةا. ش ؛ فال دَّ

تحمَّةش  ش الزةرأة؛ ف بةل الظبهضةةهِ رْ لؼ ُيةل الظبهضة ضْ عؽ الزرأة   ؽ اهةاج البجر؛ لكؽ فِ 
؛ ف ةةي ر يةةة تبةةرو هسةا ر يةةة الزةةرأة لمضةالؼ ر يةةة نا ةثة األم ومض ةا األب عةةؽ ابسة زةا.

 ب ذا الضالؼ.واعهة رة خبوعي الضالؼ وإدراك  إدراك ا   يحمؾ مؽ ت ؾم عما 

ا مةةؽ هةةذا الضةةالؼمؾقةةش، بؾصةةي  لو       أهز ةةة   أهزهةةة خاصةةة لةةرى الزةةرأة، تيةةؾق  ،جةةزك 
؛ خوف ةا لمرجةل الةذي م زة ا تجةاج إلةا لت ةر مةؽ الؾقةشأن لرى الرجل؛ فالزرأة تررك 

يبةةرو تظزةب الزةرأة إلةةا مخةاوات  ف  ةا. ومةؽ هةذف السا هةة    ةف مكةخةبات ذلؾريةة لت ةرة
 يةزال . فالؾقةش مةؽ الزسغةؾر السخةؾي لةان _ و مع واقض ازرأة عالؾقش مسخثز ا وعي ال

 ةر  يةؾاطةأ مةع الرجةل _ عائ  ا في نب ل الزرأة. هسا يبرو الؾقش ولأن  نةوح ذلةؾري 
 ؛ ت ؾل الداعرة:الزرأة 

 الؾقش "هؾ

ي    يخةظهع الة ثِّ

 ولكس 

 يةيانا لسخثي

                                                 

 .ٚ – ٙ، ص الخابف( ٛٗ)
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 عما  افة الؾهؼ

ي  عسر الةََّرجِّ

 فهغزلسي

 ثؾَب  زنٍ 

 إذا الَةفَّ 

  ؾلي 

 ت ةَّػَ 

 (.ٜٗ)"....!!مؽ لل ف ِّ 

ت ةةؾم مضةةالؼ والةضامةةل مضةة  ل الزةةرأة  يبةةرو أن ر يةةة وفةةي مؾا ةةع أخةةرى مةةؽ الةةريؾان     
هسةةةا تسكخةةةر عمةةةا أنةةةاس عزمةةةي؛ يجةةةةكؼ إلةةةا الض ةةةل أكتةةةر مزةةةا يجةةةةكؼ إلةةةا الضاطيةةةة. 

ومةع تيكةر ع مب ةا بةل عض م ةا.  الزرأة  ؛ فمؼ تضرالذؾرة الزرنؾمة لمزرأة وتحةيي مومج ا
ومؽ ذلػ _ عما نب ل الض ل تبرو الجكزة األنتؾية في ر ية الضالؼ ومضالثة قراياف. 

؛ مةةةةؽ  ةةةةرورة الةرل ةةةةز عمةةةةا األفضةةةةال دون األقةةةةؾالمةةةةا تةةةةذهر إلهةةةة  الزةةةةرأة الزتةةةةال _ 
فالزكةخةبات الةةةي تظزةةب الزةةرأة إل  ةا لةةؽ تةج ةةف مةةؽ خةول األقةةؾال؛ فةةو بةةر أن تةجةةؾل 

 ؛ ت ؾل الداعرة:األقؾال إلا أفضال ممزؾنةتمػ 

 ت ؾل َؽ:"

                                                 

 .ٗٓٔ، ص نيخ ( ٜٗ)
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 إنِػ فثرٌ 

  راراُت عذرٍ 

 وإنػ في ال ذر

 عرٌش َأِبيّّ 

 وم برٌة لمغزاة...

 ف ل تخةظهض ؽ

 صيع الُثساة

 لَّ خَ إذا انْ 

  ؾكٌ  ب ؽ لهالهػِ 

 وأخيف

 في الذبب 

 (.ٓ٘) ؾك الس ار... !"

 :األنوهي  "فراشات الصمت" والعالم: رابًعا  

تدةة ر تةذةةل عالضةةالؼ األنتةةؾي، أو يسظةةؾي ديةةؾان "فراشةةات الذةةزش" عمةةا إشةةارات      
؛ متةةل األمةةؾر الزةذةةمة عال  اةةة الثخةةرية لمزةةرأة، أو اخةوف ةةا أمةةؾر تةضمةةف عةةالزرأة إلةةا 

                                                 

 .ٖٜ، ص نيخ ( ٓ٘)
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ةةا عضةةالؼ الزةةرأة الدةةكمي عةةؽ الرجةةل ، أو غ ةةر ذلةةػ مةةؽ األمةةؾر الةةةي تةذةةل اتذةةا   وثه  
ؼ األنؾثةة فةي أعضادهةا الزةسؾعةة: السيخةهة واليكريةة ويزكؽ ال ؾل إن عةؾال .بؾصي ا أنتا

؛ وهةةي أنةةامة ت ةةؾم   ِّةةز ا لب ةةر ا مةةؽ أنةةامة الزةةةؽ الدةةضري ل ةةذا الةةريؾان ُتَدةةكِّلُ  والثخةةرية
 .(ٔ٘)أنؾاف مؽ البؾح والزكاشيةعما 

مس ا تمػ الضؾاطف الةي تةذل عزداعر  ؛في الريؾان واألمتمة عما ذلػ لت رة    
وما قر يةضرض ل   ،ب ا مؽ تياص ل أخرى لالجزل والؾ دة ، وما يةذلاألمؾمة

ولهس هساك أجرر مؽ األم في الةضب ر عؽ لل  .أو مرضٍ  الثس ؽ أو الزؾلؾد مؽ َفْ رٍ 
 ؛ ت ؾل الداعرة مةساولة جانب ا مؽ مداعر األمؾمة:ذلػ

 "هذي ترانهُؼ ا ةرار جس سيَ 
 الزسدؾد
 لزَّا عات

 عؽ أ دائَي الحرناك يسيذل...
 فُ رَ َذ ؾ أن فؽَّ الذبر أعْ ول

 (.ٕ٘)ما لان يجةزل..."
. وتسةغر مؽ أقذا مرى مؽ األلؼ فؾق طاقة ا، وتذبر إلا / األمتجةزل الزرأة      

؛ تسةغر مس  أن ا ةزال األلؼ والذبر عمه اآلخر/ الرجل أن يكؾن عؾن ا ل ا عما 
 مؽ تمػ الزداعر: جانب ايكؾن عؾن ا ل ا عما نؾائر الزمان؛ ت ؾل الداعرة مةساولة 

 هذي أهازي  الثسائز"

                                                 

 ؛مؽ أبرز ما يز ز هذا الريؾان أنامة  الةي تةذل اتذا   وثه  ا عضالؼ األنتاويزكؽ ال ؾل إن  ٔ٘))
ومراتر  مؼ، و رلات ذهؽ، وما ير  ع  مؽ  ا ت نيس، وصبؾات جخر، "الجخي والزضسؾي، 

األنتؾي ونزات .. الةي تحةص عما الةضب ر عس ا؛  قةران ا عضالز ا  تب ا الزرأة.. أقرر مؽ غ رها
 (.ٕٙ٘)بؾشؾشة بؽ جزضة، قراكة في السص السخؾي الزغاربي، ص ". ب ا دون غ رها

  .ٜٚفراشات الذزش، ص  (ٕ٘)
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 َغسِّ ا
دْ   ردِّ

 وهات السَّرجَس 
 ارن السَّ 

ْر غرفةي  َعظِّ
 وامخب عما َجْيَسْي ف  ري

 فُ إذ ُيسازِ 
 ُمُدِرف ا لمزؾت.. يرتجل..

 ةؼ عمه زت
 اقظع خ ؾط ا

  ار ع مي في مراها:
    (.ٖ٘)كهف تةذل..  "

ب ر عزا مؽ خول ا الةض الداعرة  تمػ األشضار الةي انةظاعش لذلػ مس او     
. ومؽ ذلػ قؾل ا في (ٗ٘)ومداعرها األنتؾيةالزرأة  يزس، عدكل مباشر، عؾاطف

 قذ رة التزؽ:
 و ري اآلن"

 أمري
 كزا أنثبةسي الجهاة

 يأتسي طائرٌ كهف لؼ 
 مؽ عود اإلعاك الُزَيرَّى

                                                 

 .ٓٛ، ص الخابف (ٖ٘)

وتج  ف هذف الضاطية نب م ا إلا إثبات ذات ا تضرُّ الزرأة الزبرعة وجرير عالذلر هسا أن " (ٗ٘)
ؾشة بؽ جزضة، قراكة في بؾشلذلػ ف ي تسزل ا مسزلة رفهضة مؽ تثربة وجؾدها". )تؾازن ا السيخي؛ 

 (.ٖٕٗالسص السخؾي الزغاربي، ص 
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... !رفهخ ا إليَّ  ي صسهض 
 عاد لل الثسؾد

 إلا اليةهات المؾاتي
ااغةخ   مؽ ابة اج 
ا   وأعردن ُعْرن 

ْمَؽ أع س ؽ  وَلجَّ
 (.٘٘)نؾاي...!!"

تجةاج  ،بؾصي ا أنتا ،ة تثاف الرجل هسا وا جة؛ فالزرأة برو الضاطية األنتؾيت     
؛ ويؤدي عرم زواج الزرأة إلا شضؾرها عالؾ رةخول الزواج. مؽ  إلا ا قةران عالرجل

. الذي ُيذهر عس ا و رت ا ائر/ الزوجف ي تعهش و  رة في الجهاة إلا أن يأتي الظ
 .الزرأة غ رها مؽ السخاك يةزوجؽ تمػ ولضل الدضؾر عالؾ رة يزداد عسرما تثر

مؽ غ ر أن الزرأة وإن انظؾت نيخ ا عما رربة فظرية في ا قةران عالرجل      
صؾرة لزا يسبغي أن تكؾن عمه  طبهضة  خول الزواج؛ فتن ا ترنؼ في مح مة ا األنتؾية

ا ف ي الضوقة ب س ا وب ؽ الرجل/ الزوج؛  ؛ و  يةج ف ذلػ عما ا ةؾائ ا اقادر  ترير زوج 
ترير الزرأة مؽ زوج ا أ  يكؾن مةخمظ ا؛ دون أن يي ؼ الزوج الضالؼ الراخما لمزوجة. 

رأي الزرأة/ الزوجة أو أن يرع في  خبان  جر ويبرم شارب  ويزري دون يأمر ويز 
رنؼ مد ر تبرو فه  الزرأة/ ة تد ر إلا ذلػ مؽ خول إن الداعر وج ة نغرها. 

؛ فةضزل وف  ا لزا أراد هؾ،   لزا ترير الزوجة بؾصي ا الخاعة الةي يربظ ا صا ب ا
عزم ا  / الزرأة ش/ الرجل؛ الذي يرنؼ لمخاعة. إن صا ر الخاعة هسا هؾ الؾقهي

 ؛ ت ؾل الداعرة:كزا يداك
 هؾ الؾقش"

   يجةؾيسي
 ويربظسي

                                                 

 .ٜٜفراشات الذزش، ص  (٘٘)
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 مخُػ طرَف الرقائف  ؽ أ
 أشبك ا عالتؾاني

 ألنثؾَ 
 ُيْبِرُم شارب 

 ُكفَّ ثؼ يزجرني لي أَ 
 (.ٙ٘)ويزري...!!"

، تبرز مؽ خول ا الضؾاطف نمزب أثر عوقة ب ؽ رجل وامرأة وفي الز ظع الةالي      
يد ر إلا السذؾص  –وغ رف لت ر في الريؾان  –إن هذا السص  .األنتؾية تثاف الرجل

ترؼ إشارات ود  ت تةذل، اتذا   وثه  ا، ؛ ف ي نذؾص الزرأة و رها الةي تكةب ا
 ومؽ هذف السا هة ُتَدكُِّل هذف السذؾص عومة مز زةوجزئهات  الرقه ة.  عضالؼ األنتا

السذؾص الةي تكةب ا الزرأة  يؾان عؽ غ رف مؽ الكةاعات؛ لكؾن ا تد ر إلال ذا الر
 و رها؛ ت ؾل الداعرة:

 ة ليِّي في لفَّْه   ؽ تسام رعؾن"
 كان الس ر الغضُّ 
ا نؾرانهِّا  َيُزرُّ نهاج 

 ويغمِّمسا
 وأنا

 أرُشُف في مضظي  ِرقََّة َخذري 
ا مؽ مكهاجي  أترُك عضر 

 (.ٚ٘)فؾق قزهذ "
ا قؾل الداعرة:ومؽ ذلػ        أير 

ؽُ "  كان يرخِّ
                                                 

 .٘ٓٔ، ص الخابف( ٙ٘)

 .ٜٙ، صنيخ ( ٚ٘)
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 يسيث لل الزا ي
 يخةسد سي

 ويرثرني في الرئة ؽ
 كان عسهي ا
 ال مرصجراك يرمي في 

 عذاف
 يسزؾ الضدر الذابل

 يؾِرقُ 
 تزهر في أوصالي

 كل األشثار
 (.ٛ٘)الزسخهَّة...!!"

، ويبرو ر ؾخ ا الةام لةمػ تبرو الزداعر الثهاشة لمزرأة هسا وا جة جمهَّة     
؛ إذ أصبب زرت الخضادة  هات اغؾذ الرجل عما قمب ا فأ بة ؛ فانةجفم ر الزداعر؛ 

 ؛ بل لمضالؼ عأنرف:ور لهس لةمػ الزرأة و رهاوجؾدف مذرر ا لميرح والخر 
   ؽ يثيك"

 كان الررب ي مِّلُ 
 تغسيوالثرران 
 والضذيؾرُ 

 الؾاقف فؾق الدرفة
 يرقُص 

 أجري نجؾ الزر ة 
ا أوهؽَ   وُأْشِضُل  ؾك 

 أفةُب عاب ال مرِ 
                                                 

 .ٛٙ، ص نيخ ( ٛ٘)
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 (.ٜ٘)ة بم ...!!"وأن
كؼ في مداعرها؛ الةجوقر تبمغ الضاطية ذروت ا عسر الزرأة، و  تخةظهع   ساٍذ      

عؽ رغبة ا في  عذؾرة مباشرةوتيذب ، الةذريب الةمزهب إلاومؽ َثؼَّ تةثاوز الزرأة 
؛ األنتؾي في أدق جزئهات  عؽ عالز ايذبب خظاب الزرأة مضبِّر ا . هسا (ٓٙ)الرجل

 ت ؾل الداعرة:
 َبرَّاقٌ "

 ُيَجمُِّف فؾق الزرائؽ
 يضمؾ عج رات قمبي

 ويخألسي:
 !هل ترير امةظائي.. 

 ُأَ ْزِمُف في ُمْ َمةه 
 وُأْفِذُب عؽ رغبةي

 (.ٔٙ)واشة ائي"
؛ تمػ الذؾرة الةي رنزة ا في صؾرة مغايرة لمذؾرة الزألؾفة ل ا الزرأة  تبروهسا      

؛ فالرجل دائز ا هؾ الذي يبري رغبة  في الزرأة، وييذب عؽ الخمظة الذلؾرية لمزرأة 

                                                 

 .ٚٙص ، نيخ ( ٜ٘)

"تثر الضوقة عاهرة ب ؽ األنؾثة  الدضر السخؾي الجريث   فيوتثرر اإلشارة هسا إلا أن( ٓٙ)
ا مذا ب ا لضسيؾان  لزرأة في األدبهات ا جةزاعهة؛ فةثر األنؾثةخرجش عم  ا ا واخةراق ا لة ال ر هاجخ 

واقةجام لضالؼ الة ال ر الذي أرنة  الخمظة  ، فكأن الكةاعة تأك ر ليضل األنؾثة،الكةاعة وصرا ة الكوم
لجدر  فراك  . ولان الدضر الجريث عما وج  أخص ...ا جةزاعهة، ومؽ قبم ا الخمظة ال بمهة

ق، وإرادة الؾعي، ومساوشة لهزسة الة ال ر الةي   ت ر  رية الزرأة في اإلفذاح والبؾح صؾر ا خةرا
. فكانش األنتا   ؽ ت ةجؼ هذا الضالؼ ت ةجس  وهي ت ةرف فضو  ومضان ة ال ؼ ال ؾمي وال ؼ الةاريحي

ة والسدر، دار الزرى لمت اف. )عالي ال رشي، نص الزرأة، ، وي ؾدها في وديان الدضر"يحرق الة ال ر
  .(ٙ٘م، ص ٕٓٓٓنؾريا، دمدف، 

 .ٛ٘فراشات الذزش، ص  (ٔٙ)
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ي ؾل ش ا ا ويخكش عؽ أشهاك؛  هساالزرأة  خظاب إن ، ولهس الضكس.طمب  إياها
وأما الزخكؾت عس  عالز ا الحاص. ي ؾل: لمزرأة الجف، متل الرجل، في الةضب ر عؽ 

وهي و رها ال ادرة  ،أن الضالؼ األنتؾي خاص عالزرأة  في هذا الحظاب فكت ر؛ مس :
عؽ أن  لهس لمرجل أن ي  ِّر  رية الزرأة في الةضب ر ومس  لذلػ:  عما الةضب ر عس .

 عؽ عؾاطي ا:؛ فممزرأة الجف، متل الرجل، في الةضب ر عالز ا األنتؾي 
 "وترؾَّرْت عْد  ا

 وعاثْش في الزرائؽ
  ائرة

   السار تألي ا
 و  جرران صزشٍ 

  ثرت إل اكها
 (.ٕٙ)في ُجبِّ ا"

؛ لذا تخةحرم الزرأة/ وجرير عالذلر أن عالؼ األنتا يةذل اتذا   وثه  ا عثخرها     
 هسا يذبب اإلبراف السخؾي  لت ر ا مؽ ميردات هذا الثخر في بساك قذائرها. الداعرة

؛ (ٖٙ) ذائرال عثخر الزرأة، وال ررة عما تؾعهف ميردات هذا الثخر في تد  ر اتبظ  مر 
 ت ؾل الداعرة:

 وعسر الَبْ ؾ واقيةَ "
 َشْضَرها الزسخاب ُتَرتِّرُ 

 ْذَمة  مالْش تغزو خُ 
                                                 

 .ٗٚ، ص الخابف( ٕٙ)

فالزرأة  ...عؽ أشكال لةاعة الرجلتذؾغ لةابة ا عدكل محةمف.. " ولضل هذا ما يثضل الزرأة ( ٖٙ)
ا عاعةبارها لائس ا  ، وباعةبار تؾاجرها في مثةزع وجخرف عؽ الرجل في تكؾيس  الب ؾلؾجيمحةمي 

الزرأة والكةاعة،  دمحم نؾر الريؽ أفاية،عما إع ار جخرها عدكل مغاير". )تضزل، عما الروام،  ؾري ذل
 ،هة٘ٓٗٔ شؾال -رمرانم، ٜ٘ٛٔيؾن ؾ  / زيرانالضرد الةانع،  مثمة الؾ رة، الخسة األولا،

 (.ٜٙص
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 (.ٗٙ)"عأعؾاد األزاه ر
أمر يبرز في لت ر مؽ قذائر الريؾان. تؾعهف ميردات الثخر في اإلبراف  إن     

لكؾن ا تسظؾي عما ميردات تةذل تؤلر أنؾثة ال ذ رة؛  وجرير عالذلر أن هذف الة سهة
، ولكؾن الزرأة هي األقرر عما نبر أغؾار هذف الزيردات دون عضالؼ األنتا و رها

 . ت ؾل الداعرة عما نب ل الزتال:غ رها
 ...خاكٌ "ن

 تفهض األنؾثة مؽ ب ؽ أعظاف ؽ
 مؽ الزَّهؾ

 ُخِمْ ؽ –والؾقش غاٍف  -
 ُنكارى 

 كأن الجزائؼ فؾق الس ؾد نكؽ
 بم ؾ الذغار ي بِّمؽ َخرَّ الجزام
............................. 

 ويخةرن عضض البهاض عأجخادهؽ
 (.٘ٙ)نخاٌك..."

 
 

 خاتمة الدراسة

 لضل أبرزها يةزتل فهزا يأتي: ،ؽ السةائ انة ش الررانة إلا مثزؾعة م     
؛ ويرجةةع ذلةةػ إلةةا نةةص إلةةا  خةةرتةسةةؾف مةةراخل الس ةةر السخةةؾي وتةبةةايؽ مةةؽ  أو  :     

؛ لذا فتن مراخل الس ر السخؾي الةي تذمب لررانة نص طبهضة الةثربة اإلبراعهة نيخ ا

                                                 

 .ٕٖص فراشات الذزش،  (ٗٙ)

 .ٖٔ – ٕٔص ، الخابف (٘ٙ)
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الررانةة  ول ةذا الخةبر لةؼ ت ةةؼ ما، قر   تذمب، هي نيخ ا، لررانة نص  خر. نخؾي 
َ ةةرَّ ؛ إذ لةةؼ تةثةةاوز الزبرعةةة هسةةا عةةالؾقؾف عمةةا خذؾصةةهة المغةةة السخةةؾية فةةي الةةريؾان

تؾعهةف عضةةض الزيةةردات السخةةؾية الزةذةةمة عضؾاطةةف الزةةرأة وجخةةرها فةةي بسةةاك تثربة ةةا 
ا؛ بةةل جةةاك السخةةؾية الجةةريث فةةي  ةةزؽ ؛ لةةذا لةةؼ يةةأت الجةةريث عةةؽ لغةةة الةةريؾان مسيةةرد 

 ان عالضالؼ األنتؾي لمزرأة.عوقة الريؾ  عساصر أخرى؛ متل
الةضب ر عؽ ؛ فم ر انةظاعش الداعرة تبرو مومب السخؾية جمهَّة في الريؾان ثانه ا:    

اوعؾاطي ا هزؾم الزرأة وقراياها أن الداعرة، في  ، وغ ر ذلػ؛ ومؽ َثؼَّ ف ر برا وا ج 
في  إبراعي مةز ز ، وطر ة ا عما نجؾهذا الريؾان، َتَزتََّمْش أفكار السخؾية ومسظم ات ا

لزا لانش ل ا ر اها ، ن ض الزرلزية الذلؾريةهذا الريؾان؛ فم ر انةظاعش الداعرة 
الزةز زة  ؾل لل مؽ الذات األنتؾية، والضالؼ الزجه ، وعالز ا هي نيخ ا بؾصي ا 

 أنتا.
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